
BEST PRACTICES
Cubiss heeft in november 2016 een marktonderzoek uitgevoerd om te inventariseren welke activiteiten in bibliotheken en 

door andere sociale partners uitgevoerd worden voor de doelgroep vluchtelingen. Dit document bevat best practices die we 

tijdens onze marktverkenning zijn tegengekomen.

Bibliotheken die activiteiten voor vluchtelingen willen organiseren kunnen de best practices als inspiratie gebruiken 

en eventueel contact opnemen met de contactpersonen van de best practises.

DE BIBLIOTHEEK EN VLUCHTELINGEN:



CATEGORIEEN
De best practises zijn ingedeeld in onderstaande categorieën. U kunt direct klikken 

op de categorie naar uw keuze om de bijbehorende voorbeelden te zien.

Het faciliteren bij het leren van een nieuwe taal

Zelfredzaamheid vergroten en persoonlijke ontwikkeling

Iets ‘leuks’ organiseren voor vluchtelingen

Samenwerken met vluchtelingen

Nieuwe en oude Nederlanders over elkaar informeren

Voorbereidingen trefffen voor de komst van vluchtelingen

Verschillende best practises zijn uitermate geschikt voor 

kleine bibliotheken met weinig budget/beschikbare uren. 

Deze best practises zijn herkenbaar aan het volgende symbool.



ThuisTaal

Overijsselse bibliotheken samen 
met lerarenopleiding Saxion
In het project ThuisTaal werken Over-

ijsselse bibliotheken samen met de lera-

renopleiding van Saxion in Enschede en 

de opvanglocaties in Azelo en Almelo. 

ThuisTaal heeft als doel de taalontwikke- 

ling te stimuleren in vluchtelingen-

gezinnen. Derdejaars studenten van de 

Saxion-lerarenopleiding lezen voor en 

doen taalspelletjes met kinderen uit 

vluchtelingengezinnen.

Boeken en voorlezers in 
het AZC

Bibliotheek Venlo
Bibliotheek Venlo schonk een collectie 

kinderboeken en romans aan de biblio-

theek van het AZC en prentenboeken 

aan de speelzaal. Voorlezers van de 

bibliotheek zijn aangesloten bij het 

programma in de speelzaal van het 

AZC. Meer weten? Neem contact op met 

Margo Verlinden, 

mverlinden@bibliotheekvenlo.nl

Bibliotheek Eindhoven
Bibliotheek Eindhoven heeft Boekstart-

koffertjes uitgegeven aan het AZC voor 

de kinderen die daar geboren worden.

Pop-up bibliotheken

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam
De OBA heeft in de vier Amsterdamse 

noodopvanglocaties voor asielzoekers 

pop-up bibliotheken ingericht. Na een 

oproep in december aan alle Amsterdam-

mers mocht de OBA ruim 8000 boeken 

en andere materialen in ontvangst 

nemen. De boeken bieden afleiding, 

ontspanning en steun en ze helpen bij 

het leren van de Nederlandse taal. 

De bibliotheken zijn samen met de 

gemeente, hulporganisatie HVO Querido, 

het Leger des Heils en het educatieve 

netwerk Leef en leer! gerealiseerd. 

De pop-up bibliotheken zijn omarmd 

door de bewoners. Vluchtelingen hebben 

zich spontaan aangemeld als bibliothe-

caris, een uitleensysteem opgezet en ze 

zorgen zelf voor de dagelijkse 

bemanning van de pop-up bibliotheken.

Faciliteren bij het leren van een nieuwe taal

https://youtu.be/CiG9ECE626E
http://www.amsterdamfm.nl/134151-2/


Inburgeraars in de bieb

Bibliotheek Heusden
Bibliotheek Heusden geeft de inburgeraars die les hebben in de bibliotheek een rondleiding, een gratis lidmaatschap voor de 

bibliotheek en ze mogen gratis de cursus Digisterker volgen.

Netwerk Community Werk

Refugee Start Force
Refugee Start Force is een netwerk community waar vluchtelingen contact kunnen leggen met Nederlandse vakgenoten, organisaties en bedrijven. 

Naast algemene ‘koffiegroepen’ waar vakgenoten kunnen afspreken voor een kop koffie, zijn professionele ‘expertgroepen’ opgericht waar mensen met een 

specifieke sectorachtergrond elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. Refugee Start Force wil vluchtelingen sneller laten integreren in de 

Nederlandse samenleving en toegang geven tot de arbeidsmarkt. Meer weten?  Kijk op refugeestartforce.eu/ of mail naar info@refugeestartforce.eu 

Leerlingen Internationale Schakelklas in de bieb

Stadsbibliotheek Maastricht
Stadsbibliotheek Maastricht, onderdeel van Centre Céramique, verzorgt tijdens schoolvakanties regelmatig rondleidingen voor leerlingen en leerkrachten van de Internationale  

Schakelklas (ISK) van het Sint Maartenscollege. Zo maken zij kennis met de bibliotheek en haar faciliteiten. Mede daardoor ziet de bibliotheek vluchtelingen (jong en oud) steeds 

vaker terugkomen. Met hun bibliotheekpas mogen jonge vluchtelingen extra tijd internetten en hier wordt veel gebruik van gemaakt. De bibliotheek wordt meer en meer een  

geliefde plek: “Het is er warm, je kunt er leren, lezen, ontmoeten en het is er veilig!”. Meer weten? Neem contact op met Rosa Hoofs, rosa.hoofs@maastricht.nl

Zelfredzaamheid vergroten en 
persoonlijke ontwikkeling

http://refugeestartforce.eu/ 


Kunstkameraden

Stichting de Cultuurkantine, Breda
Het project ‘Kunstkameraden’ is een initiatief van Stichting De Cultuur-

kantine uit Breda. Het koppelt jonge vluchtelingen uit het azc in Breda 

aan professionele kunstenaars. Samen maken ze een kunstwerk. 

Het leven van de kinderen in het azc draait veelal om zorgen, procedures, 

regels, angsten en problemen. De kunstenaar neemt de jongere mee 

naar een andere (en fijne) wereld, ze gaan op ontdekkingstocht naar 

verborgen talenten, krachten en passie. Het maken en exposeren van 

een kunstwerk geeft een gevoel van trots en eigenwaarde.

KLIK HIER 

voor meer 

informatie of mail naar 

info@cultuurkantine.nl

Iets ‘leuks’ organiseren voor vluchtelingen

https://vimeo.com/57762205
http://www.cultuurkantine.nl/


Voorbereidingen 
treffen voor de  

komst van vluchtelingen
PC-lokaal voor vrijwilligers van het COA

NOBB
NOBB heeft een PC-lokaal beschikbaar gesteld voor vrijwilligers van het COA. 

Zo hebben zij de mogelijkheid om allerlei overheidszaken, zoals het aanmaken 

van DigiD’s, voor vluchtelingen te regelen.

Samenwerken met 
vluchtelingen

Vrijwillige ‘librarians’
Bibliotheek 
Midden-Brabant

In Tilburg is een voormalig belasting-

kantoor ingericht als bibliotheek. Vier 

‘Nieuwe Tilburgers’ (Manal, Humayon, 

Rami en Haroon) werken er als vrijwillige 

‘librarians’. Zij hebben meegedacht over 

de collectie van de bibliotheek.

Vrijwilligersmarkt
Bibliocenter 

Op 23 januari 2017 organiseert Biblio-

center (als 1e bibliotheek in Nederland) 

een Verbindingsmarkt. Deze Verbindings-

markt is het vervolg op ‘De Verbinding’, 

de voorlichtingsbijeenkomst over het 

aanbieden van vrijwilligerswerk aan 

vluchtelingen, die in september jl. 

plaatsvond voor vrijwilligersorganisa-

ties. Het doel van de Verbindingsmarkt 

is zoveel mogelijk matches te maken 

tussen vluchtelingen (die daarvoor in 

aanmerking komen) en maatschappelijk 

betrokken ondernemers of vrijwilligers-

organisaties die passend vrijwilligers-

werk kunnen bieden. Contactpersoon: 

Margriet Roost, m.roost@bibliocenter.nl



Nieuwe en oude Nederlanders 
over elkaar informeren

Human library

Bibliotheek Midden-Brabant
Bibliotheek Midden-Brabant heeft samen met Academic Forum, studieverenigingen Animo 

en Complex (Tilburg University) de ‘Human Library’ georganiseerd. Daar 'leen' je in plaats 

van een boek een 'bijzonder persoon' voor een goed gesprek. Bijvoorbeeld een vluchteling, 

een wees, een ex-psychiatrische patiënt, of iemand met een handicap of bijzondere levens-

wijze. Het doel van de Human Library is om vooroordelen weg te nemen en sociale cohesie 

te bevorderen.

‘Wat 
mij het meeste geraakt 

heeft, is het persoonlijke karakter 
van het gesprek en het feit dat twee per-

sonen die elkaar eigenlijk pas een paar minuten 
geleden hebben ontmoet, direct hele persoonlijke 
verhalen kunnen delen. Een bijzondere ervaring 

voor mij. Een prachtig boek dat me nog 
lang bij zal blijven.’ 

https://www.tilburguniversity.edu/campus/academic-forum/
https://svanimo.wordpress.com/
http://www.complextilburg.nl/


Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich gesteld zien voor vraagstukken op het gebied van lezen, 

leren en informeren. Voor bibliotheken en partners in het sociale domein zijn vluchtelingen een belangrijke, 

en groeiende doelgroep. Daarom is Cubiss op zoek gegaan naar goede voorbeelden van activiteiten voor 

en door vluchtelingen, opgezet door bibliotheken en sociale partners.

Meer weten? Neem contact op met 

Ilse Lodewijks, Projectleider Basisvaardigheden voor volwassenen (Limburg) 

06 20 96 00 51 of  i.lodewijks@cubiss.nl

of Nieke Geschiere, Projectmedewerker Versterken Taalvaardigheid (Brabant) 

06 51 83 04 25 of  n.geschiere@cubiss.nl


